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A testület
32. üléséről

Z 32. zasadnutia
zastupiteľstva

Mindössze tíz napirendi pontja volt a május 25-i ülésnek, ráadásul úgy, hogy az utolsó az ülés kezdetén, a polgármester javaslatára került a tanácskozás programjába.
Ján Luca szokásos bevezetőjében egy új intézkedésről is beszámolt: a műfüves pálya ezentúl zárva lesz, a kulcsot a Sport hotel recepcióján kérhetik a sportolni vágyók.
Utána a költségvetés negyedéves számadatait és a főellenőr ehhez kapcsolódó jelentését fogadták el kommentár nélkül a képviselők, majd a szeptemberi Naszvadi Napokról folyt a szó. Mások
mellett Kelemen András is szót kért, és arról beszélt, hogy mivel az
idén nagyobb szabású rendezvényre készül a falu, a szombat esti
szabadtéri műsort egy nevesebb előadóval kell megerősíteni és erre
a célra további 2.000 eurót javasolt felhasználni.
Ezt követően a község szociális tennivalóit tartalmazó tervet hagyott jóvá a képviselő-testület. Az ötéves időtartamra érvényes dokumentum kapcsán Tóth Mária a szociális gondozás jelentőségét
hangsúlyozva annak falunkon belüli bővítésére kérdezett rá. Az elfogadott terv pályázati lehetőségek felé is utat nyit, amennyiben
ezek egyik feltétele éppen az említett közösségi terv kidolgozása
a pályázó önkormányzat részéről.
A továbbiakban három nyaralótelek értékesítését hagyta jóvá
a plénum összesen 48.080 euróért, majd a következő pontban egy
újabb pályázat kiírásáról született határozat. A vételi ajánlatok benyújtásának határideje július 20..
A második költségvetési kiegészítést terjesztette elő ezután Haris József polgármester, amelynek értelmében a megszűnt kisüzem
pénzeszközeinek átvételével a költségvetés bevételi oldala 15 ezer
euróval nő, míg a kiadási oldalon ugyanekkora összeg jelenik meg
mint az önkormányzati tulajdonrész növekménye az új kft.-ben.
Egy utazás és egy rendezvény költségeinek megtérítéséről határozott ezt követően a testület. A nyugdíjasklub énekkara június
3-án testvérközségünk meghívására részt vett a Felvidékiek Találkozóján, a felsőszentiváni utazás kiadásainak fedezésére 750 eurót
kértek az önkormányzattól.
Huszonhat önkéntes véradó részére rendezett fogadást a község június 14-én, erre a célra 600 eurót szavaztak meg a képviselők a napirend utolsó előtti pontjában A nemes gesztust többszörösen gyakorló polgártársaink megérdemlik, hogy ezen a helyen
felsoroljuk neveiket. Gyémánt Janský-éremmel jutalmazták Zsoldos Mihályt és Tóth Attilát, arany Janský-érmet kapott Asztalos
Vilmos, Borka Imre, Csontos Mária, Gáspár Ferenc, Haris Ferenc,
Haris Imre, Haris István, Pavol Chylík, Mária Chylíková, Helena
Kálaziová, Keszi Lívia, Milan Kováč, Ján Malík, Molnár Tibor,
Pasztorek Melinda, Pásztó Mária, Štefan Pavlík, Zuzana Polgárová,
Alexander Sedmák, Štefan Šašhalmi, Takács János, Varga József,
Zemanik Mária és Zuber Imre.
A tanácskozás végén döntés született egy oktatásfejlesztési támogatást megcélzó kérelem benyújtásáról, melynek révén 140 ezer
eurós vissza nem térítendő összeghez juthat a szlovák tannyelvű
iskola, amit iskolai könyvtár létrehozására és két szaktanterem berendezésére fordíthat. A támogatás elnyerése legalább 200 fős tanulói létszámhoz kötött, ezért a magyar iskola nem pályázik.
Az interpellációk sorát Ladislav Sárai nyitotta meg és a régi kézilabdapálya bekerítését kérte, utána Miškovič György és Pataky Erzsébet mutatott rá a köztisztaság és közrend hiányosságaira, végül
Haris Zoltán javasolta, hogy a képviselők rendszeresen megtekinthessék a készülő termálfürdő építési területét.
Takács Zoltán

Program zasadnutia dňa 25. mája obsahoval iba desať bodov, navyše posledný bod bol zaradený na návrh starostu až na začiatku
rokovania.
Vo svojom obvyklom úvodnom referáte Ján Luca oznámil nové
opatrenie: viacúčelové ihrisko sa bude odteraz zamykať, kľúč si záujemcovia o šport môžu vyzdvihnúť na recepcii hotela Šport.
Po tom, čo poslanci bez komentára schválili čísla štvrťročného
rozpočtu a správu hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu, debata
prebiehala o septembrových Nesvadských dňoch. Okrem ďalších
vystúpil aj András Kelemen a hovoril o tom, že vzhľadom na rozsah tohtoročného podujatia treba večerný program v sobotu posilniť o interpreta zvučného mena, a navrhol na tento účel použiť ďalších 2.000 eur.
Nasledovalo schválenie komunitného plánu sociálnych služieb.
V súvislosti týmto dokumentom, prijatým na obdobie piatich rokov, Mária Tóthová zdôraznila dôležitosť opatrovateľskej služby
a pýtala sa na možnosti jej rozšírenia v podmienkach našej obce.
Prijatý plán okrem iného otvára cestu aj k možnosti uchádzať sa
o zdroje z rôznych projektov, pretože jednou z podmienok týchto projektov je práve vypracovanie spomínaného plánu uchádzačom – samosprávou.
V ďalšom priebehu plénum potvrdilo predaj troch pozemkov
pri kúpalisku za celkovú sumu 48.080 eur, vzápätí prijalo uznesenie o vyhlásení ďalšej obchodnej súťaže. Termín podania návrhov
je 20. júl.
Následne starosta Jozef Haris predložil druhé rozpočtové opatrenie, ktorým sa príjmová strana rozpočtu zvýši o finančné prostriedky zrušených Verejnoprospešných služieb vo výške 15-tisíc eur,
kým na strane výdavkov sa objaví rovnaká suma ako účasť obce na
majetku novej s. r. o.
Potom zastupiteľstvo rozhodlo o úhrade cestovných nákladov
a nákladov na zorganizovanie podujatia. Spevokol klubu dôchodcov sa 3. júna na pozvanie družobnej obce zúčastnil stretnutia Felvidékiek Találkozója a na pokrytie výdavkov spojených s cestou do
obce Felsőszentiván žiadali od samosprávy 750 eur.
Obec zorganizovala 14. júna prijatie pre dvadsaťšesť dobrovoľných darcov krvi, v predposlednom bode programu poslanci na
tento účel schválili 600 eur. Naši spoluobčania, ktorí viackrát zopakovali toto ušľachtilé gesto, si zaslúžia, aby sme na tomto meste uviedli ich mená. Diamantovou Janského plaketou boli ocenení
Michal Zsoldos a Attila Tóth, zlaté Janského plakety dostali Viliam
Asztalos, Imrich Borka, Mária Csontosová, František Gáspár, František Haris, Imrich Haris, Štefan Haris, Pavol Chylík, Mária Chylíková, Helena Kálaziová, Lívia Kesziová, Ing. Milan Kováč, Ján Malík, Tibor Molnár, Melinda Pasztoreková, Mária Pásztóová, Štefan
Pavlík, Zuzana Polgárová, Alexander Sedmák, Štefan Šašhalmi, Ján
Takács, Jozef Varga, Mária Zemaniková a Imrich Zuber.
Na konci rokovania sa rozhodlo o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským. Prostriedky vo
výške 140-tisíc eur sa majú použiť na zriadenie školskej knižnice
a zariadenie dvoch špeciálnych učební. Keďže získanie príspevku je
podmienené minimálnym počtom 200 žiakov, maďarská škola sa
do projektu neprihlásila.
Interpelácie začal Ladislav Sárai, keď žiadal oplotiť bývalé hádzanárske ihrisko, po ňom poukázali na nedostatky vo verejnom
poriadku a upravenosti verejných priestranstiev Juraj Miškovič
a Alžbeta Patakyová, nakoniec Zoltán Haris žiadal, aby poslanci
mohli pravidelne sledovať priebeh stavebných prác v areáli termálneho kúpaliska.
Zoltán Takács
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Naszvadi győzelem a III. Felvidéki Vágtán
A III. Felvidéki Vágta döntő futamát a sikabonyi repülőtéren 2017. június 24-én
Naszvad lovasa, Bobek László nyerte Timotei lovával.
2017-ben immáron 3. alkalommal rajtoltak el
a Felvidéki Vágta futamai Dunaszerdahelyen,
ami a budapesti Nemzeti Vágta előfutama.
A rendezvény idén kétnaposra bővült, a programok már június 23-án elkezdődtek.
„A vágta a lovas hagyományok, a felvidéki magyar települések ünnepe, hagyományőrző fesztiválja. A közösségi összefogással létrejövő rendezvény mindamellett, hogy nagyszerű reklám és bemutatkozási lehetőség a résztvevő településeknek, segít a felvidéki magyarság önbecsülésének növelésében is. Szimbóluma továbbá a békés magyar-szlovák együttélésnek, mert a Felvidéki Vágtán idén is rendezünk
szlovák futamot. Úgy gondoljuk, a ló hidat épít

a nemzetek között” – hangsúlyozta Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón.
A Felvidéki Vágta szervezői támogatják azt
a kezdeményezést, hogy felvidéki együttesek
is fellépjenek. Így Naszvadnak nemcsak lovasa versenyzett, hanem a falu kulturális életébe is
bepillantást nyerhetett a közönség. A Naszvadi
Folkblokkban fellépett a Búzavirág vegyes éneklőcsoport, a Sústya citerazenekar, a Pettyem
néptánccsoport és Szabó Julcsi népdalénekes.
2017. szeptember 15-17-én Budapesten a Hősök terén Felvidéket Naszvad színeiben Bobek
László képviseli majd, lesz tehát kinek szurkolni.
(i)

Felvidékiek Találkozója Felsőszentivánon
Két évfordulót is tartottak Felsőszentivánon
az idei Felvidékiek Találkozóján június 3-án,
amely a helyi Faluház udvarán zajlott.
Az egyik esemény, amelyről örömmel emlékeztek a szervezők és a meghívott vendégek,
az a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének
megalakulásának 20. évfordulója volt. Ennek
a szervezetnek köszönhető, hogy évente megrendezésre kerül a Felvidékiek Találkozója.
A másik esemény, bár a legtöbb résztvevőben csak közvetett érzéseket válthatott ki, szomorú történésekre való visszaemlékezés. Megemlékeztünk a 70 évvel ezelőtt történt embertelenségre, amikor is erőszakkal, minden emberi ésszerűséget és érzést mellőzve, az akkori arrogáns nagyhatalmak döntései alapján földönfutóvá tettek minden felvidékit, aki magát magyar nemzetiségűnek vallotta. Legyen az fiatal
vagy idős, egészséges vagy beteg, férfi vagy nő,
leány- vagy fiúgyermek. Akaratukon kívül kellett elhagyniuk szülőföldjüket, hogy aztán egy

számukra idegen országban kezdjenek új életet. Ott, ahol még napjainkban is számon tartják a származásukat, és bár a megbékélés idejét már többször beharangozták, a tények szinte
semmit sem változtak. Talán csak annyi, hogy
az érintettek már szinte minden maguk mögött
hagyták a földi életet. Utódaik már csak közvetve érzékelik a hányattatást, a szinte teljes megsemmisülés és az újrakezdés nehézségeit, amit
szüleiknek, nagyszüleiknek át kellett élni, hogy
ők biztonságban és jólétben élhessék életüket.
Hetven éve történt, hetven éve több ezrek tudják, hogy micsoda orcátlanság történt, és mégsem jött még olyan hatalom, amely úgy érezné, hogy legalább erkölcsileg enyhíteni kellene
a történtek okozta traumán, hogy ha csak jelképesen is, de el kellene ítélni az elődeink embertelen döntéseit, és fel kellene végre vállalni azok
következményeinek rendezését.
Homokba dugott fejek, nem látnak, nem
hallanak inkább, minthogy tegyenek valamit,
minthogy bevállalják politikai elődeik helytelen
döntéseinek korrigálását, miközben emberek
ezrei nyugszanak már számukra idegen földben.
Miközben azt a földet, amelyet őseiktől örököltek és emberemlékezet óta műveltek, ma már
más birtokolja és termését más értékesíti. A homokba dugott fejek tudják, hogy nagyon mélyek
a sebek, tudják, hogy szörnyű visszaélés történt,
mégsem hajlandóak a bocsánatkérésre, ami csak
egy gesztus, még csak pénzbe sem kerül.
Ilyen gondolatok futottak át az agyakban,

amikor vártuk, hogy szólítsanak az emlékkoszorú elhelyezésére a művelődési ház falán néhány évtizede felavatott emléktáblához. Ilyen
gondolatok törnek fel minden alkalommal,
amikor szóba kerül a kitelepítés.
S bár az ilyenkor feltörő szomorúság mély és
szívbemarkoló, elfogadva és megbékélve a történtekkel a nap többi részén már nem érezhető a részvevők hangulatán az összejövetel apropójának hagyatéka. Talán csak egyetlenegy pozitívuma van az embertelen kitelepítésnek – az,
hogy ma és az ezt megelőző években új kapcsolatok, új barátságok, ismeretségek alakultak ki a
találkozókon. Bár nem pótolja az elszenvedett
károkat, de talán enyhíthet rajtuk, mondta el beszédében Haris József, községünk polgármestere. Igen, annak köszönhetően, hogy maga az
ember alkalmazkodó és igyekszik a lehető legtöbb jót kihozni a legrosszabbnak hitt történésekből is. Elmondható, hogy az elmúlt hetven
évben már több százra nőtt a barátságok száma,
és talán az a legfontosabb, hogy ezek a barátságok nem felületesek, nem csak látszatbarátságok,
hanem bensőségesek, ami megadja aztán a mindenkori megemlékezés utáni kötetlen, jó hangulatú szórakozás alapját. Így kerekedett ismét felszabadult jó hangulat és a velejáró érték, a szebbnél szebb emlékek sokasága. Köszönjük a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezetének, hogy ismét
melegséget hoztak szívünkbe és, hogy munkájukkal segítik, támogatják a két település és annak lakosai közti kapcsolattartást.
-DR-
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Naszvadi közéleti lap

Naszvadiak...
Németh Gyula:

Novum Naswod
Mottó:
„A közösség nemcsak kegyet gyakorol, ha valamelyik becses fiát megbecsülésével
megtiszteli, hanem önmagát is felmagasztalja és értékeli ezáltal.”
(Makovecz Imre)

Naszvadiak exodusa

(Az egykori naszvadiak magyarországi telepítésének iránya)
Bácsalmás – (németül: Almasch, horvátul Aljmaš), 6.586 lakosú város a dél-alföldi régióban, a Bácsalmási járás központja. A város „Felsőbácska kapuja”. 2001-ben a város lakosságának 93%-a magyar, 3%-a német, 2%-a horvát, 1%-a roma és
1%-a egyéb (főleg szlovák és román) nemzetiségűnek vallotta
magát. A betelepített naszvadi családok pontos számáról nincs
adatunk.
Bácsbokod – (horvátul Bikić, németül: Wikitsch) 2.567 lakosú nagyközség a Bácsalmási járásban. A hozzáférhető adatok szerint 14 naszvadi család települt a községbe. A kitelepítést
követően itt élt Lebó Sándor, községünk egyik díszpolgára, és
a helyi temetőben van eltemetve is.
Baja – (németül Frankenstadt), város Magyarország déli részén, a Duna bal partján. Bács-Kiskun megye második legnagyobb városa, a Bajai járás központja. Jelentős dunai kikötő és
közlekedési csomópont. Baja népessége a 2011-es népszámlálás
szerint 36.267 fő. Itt él a 17 településből és 71.680 főből álló Bajai járás lakosságának kicsivel több mint 50%-a. A betelepített
naszvadiak számáról nincsenek pontos adatok.
Borota – (horvátul Velika Pustara, Pustara, Gospodska
Pustara) 1.371 fős község a Jánoshalmai járásában. Néhány
naszvadi család betelepítéséről van tudomásunk.
Császártöltés – (németül: Kaiserdamm, Tschasartet), 2.283
lakosú község a Kiskőrösi járásában. A település, ahová a legtöbb naszvadi család (nagyjából 120, valamivel több mint 500
fővel) lett kitelepítve. Ebbe a községbe telepítették községünk
első díszpolgárának, Maráz Lászlónak családját is. A szovjet hadifogságból szabadulva maga is itt élt egy rövid ideig. Két húgának családja ma is itt él. Egyike azon településeknek, ahol az
(főleg német) őslakosok a legnehezebben fogadták be a betelepített felvidéki magyarokat. Hivatalos szinten az utóbbi időszakban kezdenek aktívabbá válni Naszvad és Császártöltés
kapcsolatai.
Csátalja – (németül: Tschatali), 1.437 főt számláló község
a Bajai járásban. Naszvadiak betelepítéséről nincs releváns adatunk.
Csávoly – (németül: Tschawal, horvátul Čavolj) 1.832 lakosú község a Bajai járásban. A lakosság nemzetiségi összetételét az 1947-es Potsdami dekrétum jelentősen megváltoztatta; 553 német származású személyt kitelepítettek a községből Németországba. A helyükre csehszlovákiai otthonaikból
a Beneš-dekrétummal elüldözött
magyarokat (köztük mintegy 30
naszvadi családot) költöztettek.
Ebben a községben készült a múlt
század hetvenes éveinek derekán
Maráz László: Megbékélés című,
nemzetközi viszonylatokban is
nagysikerű rádiós dokumentumjátéka, az őslakos csávolyi nemzetiségek és a betelepítettek megbéBács-Kiskun-megye címere
kéléséről.
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Csikéria – (horvátul Čikerija, németül: Tschickern) 846 fős
kisközség a Bácsalmási járásban. Egynéhány naszvadi család
betelepítéséről van adatunk.
Felsőszentiván – 1.815 fős község a Bajai járásban. A község,
mellyel Naszvad községnek az első testvértelepülési kapcsolata van. Ezek a kapcsolatok (akárcsak a szomszédos Csávoly
és Rém településekkel) mind a mai napig élőek. A községbe
(a naszvadi Fekete András diplomamunkájának adatai szerint)
13 naszvadi családot telepítettek.
Hajós – (németül: Hajosch), 3.053 fős város a Kalocsai járásban. A település 1970 óta volt nagyközség, városi rangot ismét
2008. július 1-jén kapott. A 2001-es népszámlálás adatai szerint
a város legnagyobb kisebbsége a német, a lakosság 27,5 %-át teszi ki. Hajós város büszkesége a mintegy 1.300 présházból álló
Pincefalu. Adataim szerint annak idején 17 naszvadi család (71
fővel) került a községbe. A községben néhány esztendeje emlékmű is emlékeztet a hetven éve
történt meghurcoltatásokra
(Németh Endre, a csehországi Kutná Horán élő szobrászművész munkája).
Kecel – (horvátul Keceja,
Kecielj), 8.540 fős város a Kiskőrösi járásban. A naszvadi
betelepítettekről nincs számszerű adatunk.
Kunbaja – (németül
Kumbai, horvátul Kumbaja)
1.544 lakosú község a Bácsalmási járásban. A naszvadi
betelepítettekről nincs számA hajósi emlékmű makettje...
szerű adat.
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Mélykút – (horvátul Miljkut), 4.907
fős város a Jánoshalmai
járásban.
A Naszvadról betelepítettekről
nincs
számszerű adat.
Nemesnádudvar
– (németül Nadwar),
1.828 fős község a Bajai járásban. 1947. április 18-tól a lakosságcsere értelmében
A hajósi emlékmű részlete
megkezdődött a németek kitelepítése ebből a községből is. Helyükre bácskai és felvidéki magyarok érkeztek. 2001-ben lakosságának 25,4 %-a vallotta magát német nemzetiségűnek. 24 naszvadi család (109
személy) került annak idején a településre.
Rém – (horvátul Rim), 1.437 fős község a Jánoshalmai járásban. Az ide telepített naszvadi családok számáról nincs pontos számszerű adat, de ebbe a községbe telepítették egyebek között dr. Babicz Ferencet, községünk egyik további díszpolgárának családját is.

III. Felvidéki Vágta
Dunaszerdahelyen
Rangos rendezvényre kaptak meghívást a naszvadi Csemadok népdalénekesei, táncosai és zenekarjai. A III. Felvidéki Vágtán, melynek az idén
is Dunaszerdahely adott otthont a sikabonyi reptéren, a kultúrprogram
szereplői voltak.
Az embert próbáló melegben csoportjaink állták a sarat, a tőlük megszokott módon, magas színvonalon adták elő produkcióikat.
Elsőként a Sústya citerazenekar lépett színpadra, csallóközi dalokat adtak elő. Az őket követő Búzavirág férfi éneklőcsoport előadásában palóc katonadalokat hallhattunk. A Búzavirág éneklőcsoport női tagjai már
számtalan alkalommal bizonyították rátermettségüket, legutóbb például
Marcelházán a Bíborpiros szép rózsa járási válogatóján, ahol immár sokadszor továbbjutottak az országos elődöntőbe. Az általuk előadott VágGaram közi dudanóták a vágtán is nagy tapsot kapott a közönségtől. Szoktam mondani, hogy én nagyon elfogult vagyok, ami a Búzavirág vegyes
éneklőcsoport előadásait illeti. Úgy mint édesanya a gyermekével, neki
a sajátja a legszebb. Hasonlóan érzek én is, valahányszor hallom őket énekelni. Nekem az ő műsoruk a legszebb, a legjobb. Naszvad környéki nótáik mint mindig, most is gyönyörűen szóltak, a közönség nagy örömére.
A naszvadi műsorblokk keretében a fiatalabb generáció is képviselve
volt, mégpedig a Viza citerazenekar és a Pettyem néptánccsoport által.
Kis táncosaink előadásában csallóközi polgári táncokat láthatott a nagyérdemű. A Viza citerazenekar a tőlük megszokott magas színvonalon
gyermekkorunk dalaiból hallhattunk egy összeállítást, majd bogyiszlói
dalokkal zárták fellépésüket.
-GM-
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Vaskút – (németül Waschkut,
Eisenbrunn, horvátul
Baškut),
3.327 fős község a Bajai járásban. A németek
kitelepítése után
az üresen maradt
házakba azokat
a bukovinai, zömmel fogadjisteni
Császártöltési pincesor székelyeket telepítették, akiket
1941-ben a magyar kormány a Jugoszláviától visszafoglalt délvidéki részen telepített le, majd a helyzet fordultával a jugoszláv hatóságok, rövid internálás után kiutasítottak az országból. A lakosságcsere keretében 1947-ben Szlovákiából, Diószeg és Taksony környékéről,
szinte teljes ingó vagyonukkal
80 család érkezett a községbe.
A naszvadi betelepültek számáról nincs számszerű adat.
(A községeket érintő általános
adatok a Wikipédián található
honlapokról származnak, a betelepített naszvadiakat illető számszerű adatok pedig a sorozat előző cikkében név szerint is felsorolt
szerzők ezirányú munkáiból.)
Bács-Kiskun-megye címere

Ímelyi találkozó
A szájhagyomány azt mondja, ahová hívnak menni kell. Tehát a meghívást elfogadtuk, és kivételesen nem buszba, hanem autókba ültünk és
únius 23-án elindultunk, hogy öt perc alatt megérkezzünk a fellépés helyszínére, a szomszédos településre, Ímelyre.
A három naposra tervezett rendezvény első napján szervezett a község a magányosok részére egy találkozót, melyre valamennyi, a községben egyedül élő személy meghívást kapott. A program Tyukos Ferenc polgármester nyitóbeszédével kezdődött, majd rövid előadást hallgathattunk
meg a kisebbségek jogaival kapcsolatos témában.
Ezután következett a kultúrprogram, melyben az est műsorvezetője
Tóth Ildikó első fellépőként a színpadra szólította az Érsekújvárból érkezett vendégeket, az érsekújvári Csemadok éneklőcsoportját.
A naszvadi Búzavirág vegyes éneklőcsoport számos alkalommal bizonyította, hogy kiváló énektudással bír. Nem történt ez másképp Ímelyen
sem, ismét magával ragadó, szép előadást hallhattunk tőlük, a jelenlévők legnagyobb örömére. Befejező fellépőként a helyi Fagyöngy éneklőcsoport vonult fel a színpadra, akikről köztudott, hogy az utóbbi években
hatalmasat fejlődtek. Az egyes éneklőcsoportok fellépései közt gyönyörű
szavalatokat hallgathattunk meg Asztalosné Cseh Marika és Vecsei Lajos
előadásában. A gálaműsor fénypontja a három csoport közös nótacsokra
volt, melyet a hálás közönség hatalmas tapssal jutalmazott meg.
-GM-
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Hitélet

A szív a szeretet, az irgalmasság
és a megértés helye

N

aponta olvassuk az újságokat, hallgatjuk, nézzük a híreket
és megrendülve értesülünk a sok szerencsétlenségről. Csodálkozva tapasztaljuk a szeretet hiányát az emberek életében. Mennyi félelem, rettegés van a mai ember életében! Sokan este
már nem mernek kimenni az utcára, zárják a bejárati kapukat, mert...
És ebben – a természettudomány állítása szerint – egy hőhalál
felé haladó, ám egyre jobban kihűlő világban élünk. Valamikor a Földünk is a naphoz hasonló tűzgolyó volt és ígyy száguldott a világűrben. Lassan aztán hűlni kezdett, egyre vastagodó
astagodó kéreg ölelte körül. Ma még bőségesen árad ránk
ánk a Nap
melege, de minden emberi számítás szerint, ha évmilliós léptekkel is, de közeleg a félelmetes fagyhagyhalál. Ezért merem kimondani, hogy egy hűlő
ő világban élünk.
A Biblia és a tudomány állítása szerint –
mi, emberek testvéri kapcsolatban vagyunk
k
a Földdel. Ezért nem véletlen, ha az úgynevezett kihűlési folyamat nemcsak a Föld és
a csillagok életében figyelhető meg, hanem
az emberi szívekben is. Nemcsak a Föld életében voltak, vannak és lesznek jégkorszakok, hanem az emberi életben is. Az emberi szíveknek is megvannak a maguk jégkorszakai.
Nem véletlen, hogy a francia forradalom
során az emeberek az ész istennőjét emelték
trónusra és „Gazdagodjunk!” jelszóval az ajkukon leborultak a pénz istene, az új arany-borjú előtt. Mindez egy darabig működhet,
t,
de az ember nem bírja sokáig ezt a sivár életet.
et.
A gyűlölet jégkorszakában felsír az ember szívéívében a vágy a szeretet tavasza után. Segítség után
nézünk, és életünk sötét felhőin áttör egy fénysugár, amely Jézus szent
szívéből indult el életünk átalakító útjára.
Igen, az újkor hajnalán föltűnik életünk sötét egén egy szeretettől
lángoló szív, Jézus Szent Szíve, amely hasonlít egy olyan kincsesházhoz,
melyből az isteni gondolatok és isteni szeretet árad felénk.
Az első vallás a földön – Ádám vallása – a szeretet vallása volt. Aztán
az első bűn elkövetésével bekövetkeztek a bűn évszázadai, majd az új
és örök vallás – az Istenember vallása, amelynek helyre kellett állítania,
amit Ádám és bűnös utódai elrontottak és rontanak. A vallás, melyet
Jézus Krisztus – az Istenember – az embereknek adott, a szeretet vallása: de a keresztre feszített szereteté. Ilyen feláldozó szeretetre a kereszten csak egy szív képes, Jézus Szent Szíve – a szeretet lángoló tűzhelye.
A legnagyobb jó az Isten, ezért az ember akaratának hozzá kell hajolnia. Az Isten már az Ószövetségben mondja – „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (MTör 6,5) Az Úr Jézus megismétli, kihangsúlyozza ezt a parancsolatot. Az Istent úgy kell szeretnem, mint önmagamat, mert Ő a legnagyobb jóság. Hiszen szeretni annyit jelent, mint a szeretett személynek boldogságot kívánni, amelyet már birtokol, valamint hozzásegíteni ahhoz, ami még hiányzik neki. A mindenható Isten boldogságához
és benső dicsőségéhez semmivel nem tudunk hozzájárulni.
De hozzájárulhatok a külső dicsőségéhez, mégpedig úgy, hogy az
emberek között terjedjen az Isten ismerete, az Ő dicsősége és növekedjen az emberek Isten iránti szeretete. Egyetlen emberi szív sem volna
képes befogadni az Isten végtelen szeretetét, de Jézus Szíve isteni szív,
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amint az Ő magasztossága határtalan, épp úgy határtalan az Ő szeretete az Atya iránt. Jézus közénk jött és az Ő szíve lángolt az Atya iránti szeretettől. Tanúja kellett lennie annak, hogy a föld a szeretetlenség,
Isten iránti gyűlölet fészke; látnia kellett, hogy a lelkekből, melyek hűségesek voltak Istenhez, oly kevés volt, hogy Ábrahám, ha megélte volna ezt a kort, csalódottabb lenne, mint akkor, amikor Szodomáért és
Gomorráért könyörgött Istenhez.
A kígyók halmazába,
halma
az Atya iránti szeretetlenség üvegházáamely mérhetetlen szeretettel vonzódik az
ba jön a Fiú Szíve,
Sz
Atyához. Az
A emberek nagyon hamar megoldanák a dolgot – Ura
Uram, akarod hogy lehívjuk rájuk az égből a pusztító tüzet?
tüz
Új vízözönt
– arra van elegendő víz; Szodomát és
v
Gomorrát – van elegendő tűz – egyszerűen elhallGom
gattatni az embereket, és nem lesz, aki bántaná
gatt
Ist
Istent bűneivel.
Jézusnak azonban meg van kötve a keze – az
Atya nem akarja elhallgattatni az embereket.
A
Éppen ellenkezőleg. Azt akarja, hogy az egész
É
fföldön visszhangozzék – Dicsőség a magasságb
ban Istennek..., mert a kígyók halmazát valójáb
ban az emberek alkotják, akiket az Atya végtellenül szeret. Szereti őket a Fiú is – Jézus Kriszttus, mert szereti az Atyát és nem tudja nem
sszeretni azokat, akiket az Atya szeret.
Így csak egyetlen út marad – feláldozom önm
magamat, mert az áldozattal lehet legjobban
terjeszteni az Isten szeretetét.
ter
A görög mondákból ismerős, hogy Prométheusz a mennyben ellopta a tüzet és elhozta az embereknek a földre, amiért Zeusz megkínoztatta.
berek
A men
mennyei Atya egyszülött Fiát küldi a földre, hogy
elvigye az embereknek a szeretet tüzét. Sajnos az emberek manapság
egyre kevésbé hisznek a szeretetben, ezért meg kell őket győzni arról,
hogy Isten szeretetből cselekszik, amikor egyszülött Fiát küldi és
kényszeríteni kell őket, hogy elfogadják szeretetét. Meg kellett gyújtani a világot és a Szentlélek a Szűzanya ölében megalkotta a szeretet
lángoló tűzhelyét – megalkotta a Jézus szent Szívét.
A szeretet, melyet a szentek Jézus Szent Szívéből merítettek, segített nekik elviselni az élet nehézségeit, terheit, megpróbáltatásait. Szent
Lőrincet – a fiatal római szerpapot – élve sütötték meg az izzó rostélyon, ő pedig a szenvedések közepette viccelődve azt mondta: fordítsatok a másik oldalra is, hogy ott is melegedjek... Honnan merített enynyi erőt?
Nagy Szent Leó pápa erre így válaszol az egyik beszédében: „A tűz
lángja nem tudta legyőzni Krisztus szeretetét; a tűz, amely a vértanú testét égette kívülről, gyöngébb volt, mint a szeretet tüze, amely a lelkében
égett.”
Ebben a hónapban – amikor Jézus Szent Szívét ünnepeljük – a szeretet lángoló tűzhelyének iskolájában tegyük magunkévá és tanuljuk meg
e szeretetet. Ha szívünk ilyen szeretettel lángolna, akkor mi is irgalmasabbak volnánk; akkor szeretetünk tüze eloltaná vagy legalább enyhítené a fájdalom, a szenvedés tüzét, és a világban kevesebb volna a szeretetlenség.
Járuljunk Jézus Szent Szívéhez, hogy itt lángra gyulladjunk és a szeretet tüzével lángra gyújtsuk családjainkat, környezetünket Jézus Szent
Szívének szeretetével.
Heriban László
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Diákcsere Nagyigmándon
Iskolánk tanulói 2017. május 15-én és 16-án kétnapos diákcserén vettek részt a nagyigmándi testvériskolánk jóvoltából. A kétnapos ott-tartózkodásunk alatt számos kulturális és történelmi emlékművet látogattunk meg, ezzel is gyarapítva ismereteinket és élményeink sorát.
Az érkezésünk délelőttjén diákjaink részt vehettek az igmándi tanulók tanítási óráin, bekapcsolódhattak az órába, és láthatták, hogyan, milyen módszerekkel folyik a tanítás a határon túl. Az ebéd után a helybéli tanító nénik kalauzolásával tettünk egy hosszú sétát a községben,
ahol is számos információval láttak el minket a települést illetően. Estefelé ellátogattunk a helyi sajtműhelybe is, ahol a műhely bemutatása
után – nagy örömünkre – finomabbnál finomabb házi sajtokkal és házi
kakaóval kedveskedtek nekünk az ott dolgozók. A vacsora után a gyerekek a nagyigmándi kortársaikkal vegyesen, csoportokra osztva egy kis
sporttal egybekötött vetélkedő, a „Ki ismeri a legjobban Nagyigmándot”,
apropóján felelevenítették az aznap szerzett ismereteiket. Elmondhatjuk,
hogy a gyerekek szorosan együttműködve, ügyesen oldották meg a feladatokat, amihez – a helybéli kortársaikra bízva magukat – újabb kört
kellett tenniük a városban. Végezetül az esti sport következett: a fiúk
utolsó energiáikat felhasználva fociztak, míg a lányok aerobikoztak,
majd a nap lezárásaként következett a jól megérdemelt pihenés, amelyhez
a torna- és az osztálytermeket egy éjszakára hálóteremmé alakítottuk.
Másnap reggel a helybeli gyerekekkel és tanító nénikkel közösen
a buszon újabb tartalmas napnak néztünk elébe. Tatán az Öreg-tóhoz,
a Cseke-tóhoz, valamint a várhoz látogattunk el, sétáltunk az Angolparkban, majd a méltán jó hírnevű Barta cukrászdában fagyival és süteménnyel jutalmaztuk meg magunkat. Ezután Tatabányára utaztunk,
ahol a Turul-emlékművet tekintettük meg. A nap megkoronázásaként
a tatabányai Bányászati Múzeum - Ipari Skanzenben egy 1920-as évek-

Az iskolai klub
felújítása
2005-ben a helyi magyar alapiskola régi épületszárnya megújult. Ebben
a felújult épületrészben egy korszerű iskolai klubot hoztak létre a délutáni foglalkozásokat látogató gyermekek számára. A tantermek mellett egy
könyvtárat is átadtak és felújították a szociális helyiségeket is. Azóta eltelt
pár év, a klub maximális kihasználtsággal működik, diákjaink rendszeresen látogatják. Ebben a tanévben újra nagy munkálatok folytak. Október és április között ismét sor került iskolai klubunk felújítására. Igyekeztünk ezen munkálatokat a zökkenőmentes délutáni foglalkozások érdekében a szünidőkre betervezni, ami sikerült is. A rendhagyó helyzet persze
a nevelőnőktől és a tanulóktól is munkafegyelmet, türelmet követelt, de alkalmazkodtak a folyamatosan változó körülményekhez. Felújításra kerültek a tantermek, a folyosó belső burkolata, kifestésre kerültek a falak, megújult az elektromos hálózat, a régi bútorok helyére újak jöttek. Idén egy új
kivetítővel, projektorral is bővült az iskola klub, amivel eddig nem rendelkeztünk. A kivetítő segíti majd a pedagógusok munkáját és élményszerűbbé teszi a tanulók számára is a délutáni időtöltést és foglalkozásokat.
Elmondhatom, hogy megújult, komfortosabb tantermekben folytathatjuk
a munkát, aminek a tanulókkal együtt mi, nevelőnők is nagyon örülünk.
Köszönjük!
Vrábel I.

beli tanórán vehettünk részt, ahol az – eredeti állapotában megőrzött
– egykori kőszénbányai részvénytársulat magániskolájának padjaiba ülhettünk be. A „tanító néni” jóvoltából egy korhű tanóra aktív részeseivé
váltunk, amely során bemutatta nekünk az akkori tanítási és fegyelmezési módszereket, játékszereket, majd a tanóra végén a bányászok korhűen berendezett lakásait és az ún. „mesterségek házát”, azaz a korabeli borbély-, fodrász- és cipészműhelyt tekinthettük meg. Végezetül vezetőnk bemutatta az „öreg XV-ös akna” külszíni létesítményeit, amelyek abban az állapotban kerültek megőrzésre, ahogy egykor az üzemelés alatt voltak. Megnézhettük az aknatornyot, a szállítógépeket, a kovácsműhelyt, a hősi halottaknak állított emlékművet, a volt irodaépületet, az üzemvezetői irodát és bányamérnökséget.
Az iskolába visszatérve a finom vacsora elfogyasztása után elérkezett
a búcsú ideje. Fáradtan bár, de sok-sok élménnyel, új ismerettel gazdagodva tértünk haza. Ezúton tanulóink és a magunk nevében is köszönjük iskolánknak és a nagyigmándi Pápay József Általános Iskola dolgozóinak e tartalmas két napot. .
Gáspár Tünde, nevelőnő

Úszótanfolyam
A naszvadi Magyar Tannyelvű Alapiskola mindig is nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmódra való nevelésre, melynek elválaszthatatlan
része a mindennapi testmozgás. A számtalan sporttevékenység mellett
kétévente a II. és III. osztályos tanulók részére megszervezi az úszótanfolyamot, melyen a résztvevők elsajátíthatják az úszás alapjait.
Idén erre 2017. május 2. és 5. között került sor az érsekújvári uszodában. A 28 gyermekeket barátságos, szép tiszta környezet fogadta. Tanulóinkkal két szakképzett úszóoktató foglalkozott, akik türelmükkel és kedvességükkel még a bátortalanabb, a mély víztől félő gyerekeknél is elérték, hogy legyőzzék önmagukat és a víztől való félelmüket. Mindenkivel
igyekeztek elsajátíttatni a mell- és hátúszás technikájának alapjait, amit az
utolsó napon rendezett bemutatón be is mutathattak. Persze a játék sem
maradt el. A kemény munka mellett minden nap a kismedencében játékos formában gyakorolhatták az aznap megtanultakat. A kitartásért, szívósságért és szorgalomért járó „VIZES BIZONYÍTVÁNY”-t büszkén vették át oktatóiktól, akik maximálisan meg voltak elégedve a gyerekek magaviseletével és az úszáshoz való pozitív hozzáállásával.
Köszönjük iskolánk szülői szövetségének anyagi támogatását is, amely
hozzájárult az úszásoktatás költségeihez.
PaedDr. Csémi Erika
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Jednodňový výlet – Plitvické jazerá
Výlet organizovaný Miestnym kultúrnym strediskom začal v piatok večer o desiatej, keď sa skupina nadšencov, pre viacerých skôr „bláznov” rôzneho veku vybrala na jednodňový výlet do najpopulárnejšieho národného
parku v Chorvátsku. Krásu Plitvických jazier pozná azda každý skôr narodený z televízie, no my, 48 turisticky naladení, sme sa filmové „Strieborné
jazero” s bájnym zlatým pokladom rozhodli nájsť sami. V sobotu ráno ako
prvý zaparkujeme na veľkom parkovisku s nádejou, že ostane viac miest na
parkovanie voľných (prišli sme mimo hlavnej sezóny). Okolo 8:00 hodiny
so vstupenkou v ruke, ktorá zahŕňa jazdu panoramatickým vláčikom a plavbu trajektom vyrážame za poznaním. Nastupujeme na trajekt a necháme sa
unášať po jazere Kozjak k prístavnému mólu č. 3. Vystupujeme z trajektu
a po cestičke vyskladanej z dreva (ktorá pôsobí veľmi prírodne) prechádzame k Veľkému vodopádu. Predstavte si prechádzku, kde je všade okolo vás
nedotknutá príroda, priezračná voda, kde napriek hĺbke vidíte až na samé
dno. Väčšie vodopády vidíte len na pár metrov, menšie pretekajú priamo pri
vás alebo pod vami. Všetko je krásne, zelené a živé. Ako správny turisti dúfame, že stretneme kópiu náčelníka Apačov Winnetoua a jeho bieleho brata Old Shatterhanda. Obklopený krásnou prírodou zisťujeme, že ho hľadáme darmo, domáci našťastie tento marketingový ťah nevyužívajú. Ako beží
čas, tak sa turistické cestičky plnia zástupom ľudí rôznych národností a my
si ani nevieme predstaviť ako to tu vyzerá v hlavnej sezóne. Od Veľkého vodopádu (Veliki Slap) z ktorého padá voda z výšky 78 metrov pokračujeme
k jednému zo vstupov S1 – Rastovec, kde sme sa občerstvili, nabrali nové
sily a vláčikom sa premiestnili k Horným jazerám. Postupne sme prechádzali popri rôznych jazerách, až sme sa ocitli v bezprostrednej blízkosti vodopádu Veliki Prstavac, ktorý sme si mohli riadne vychutnať. Potom sme už
len postupovali stále nižšie a nižšie k jazeru Kozjak a trajektom k začiatočnému bodu nášho výletu k vstupu S2 – Hladovina. Tu sa naša menšia skupina občerstvila, zregenerovala unavené svaly (aspoň sme si to mysleli) a chytala bronz chorvátskeho slniečka. Pomaly sme vyrazili k parkovisku po ceste, ktorá bola ráno oveľa kratšia, po schodoch, ktorých bolo ráno oveľa menej... O šiestej večer sme odchádzali z plného parkoviska s poznaním, že vie-

me, prečo sú Plitvické jazerá zaradené medzi svetové pamiatky UNESCO.
Na záver, snáď len nemý obdiv deťom, ktoré bez reptania s nami spoznávali tento nádherný kút sveta, veď najmladší Damian mal len päť rokov.
A poďakovanie MKS za zorganizovanie tohto výletu s odkazom výletníkov
„Kam pôjdeme najbližšie?”
Ing. Katarína Kissová

Súťaž v gymnastike
1. kolo Slovenského pohára JIPAST v gymnastike žien sa uskutočnilo 10. júna 2017 v Detve. Na súťaži sa zúčastnila aj 6-ročná Anna
Csontosová z Nesvád, ktorá reprezentovala Gymnastický klub Nové
Zámky. V rámci tohto klubu sa Anna zúčastňuje pravidelných tréningov päťkrát do týždňa a gymnastike sa venuje dva roky. Tento
šport sa stal jej veľkou vášňou a záľubou. Súťaž v Detve bola jej prvou veľkou skúškou, v ktorej však obstála veľmi dobre. Súťažilo sa
približne dve hodiny a v štyroch rôznych disciplínach (kladina, preskok, bradlá a voľná disciplína na gymnastickom koberci). Na pretek v Detve sa Anna začala pripravovať len pred šiestimi mesiacmi
a z 28 zúčastnených sa umiestnila na krásnom 12. mieste, k čomu jej
gratulujeme a prajeme veľa úspechov do budúcna.
Kamila Törö-Ďuríková
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Nesvadský spoločenský mesačník

Morfondírozás

Zamyslenie

Régóta érik bennem a gondolat, hogy szólnom kell ebben
az ügyben. Dühít és tehetetlennek érzem magam a cigányszemét ügyében, hogy „egyesek”
mit megengedhetnek maguknak. Nem is írni szeretnék, hanem inkább mindenkivel megosztani a képeket, hátha közösen találunk megoldást.
A felhalmozott szétszórt szemét nemcsak az „egyesek“
bűne hanem:
azoké, akik az „egyesekre”
bízzák szemetük elvitelét, sőt
már Imelyről, Andódról, Érsekújvárból importáljuk a szemetet az „egyesek“ segítségével. Mert így legalább az említett településeken kevesebb lesz
a szemét.
Azoké, akik odaadják elromlott háztartási berendezéseiket az „egyeseknek”, akik megjavíttatják
és utána majd örömmel használják. (Tessék nézni
a sok szétszedett hűtő darabját, a tv-ket, ezek már
javítás után vannak.)
Azoké, akik azért, hogy ne kelljen fizetni az
„egyesek” által elvégzett segédmunkáért, odaadják
öreg, használhatatlan hűtőjüket, tévéjüket, mosógépüket, mosogatógépüket, hogy pár eurót megtakarítsanak. (Tetszés szerint folytatható a felsorolás és
ide bármi helyettesíthető...)
Azoké,
akik
odaadják
használhatatlan
limlomjaikat, mert az „egyeseknek” majd jó lesz valamire.
Azoké, akik mikor ürítik a szülői házat, az „egyeseket” hívják segíteni és cserébe megkapják a dunyhát, vánkost, cihát, szőnyeget, ruhát,
bútort és egyéb kacatokat (tetszés szerint folytatható és ide
minden helyettesíthető...), legalább nem kell fizetni érte és
az „egyesek” majd szétszórják
a falu területén.
Azoké, akik továbbra is ellátják őket „ajándékokkal”, melyet az „egyesek” örömmel elfogadnak – mindent összeszednek, sőt, ők maguk
kérik, mert tudják, hogyan kell kihasználni az adott
alkalmat és majd szétszórják, amerre járnak.
Tisztelt olvasó, Ön melyik csoportba tartozik? Ha
valamelyikben önmagára ismer, kérem, gondolkodjon el cselekedete helyességén.
Ha egyikbe sem, akkor köszönet, hiszen tudja,
hogy minden hulladék, ami osztályozható és újrahasznosítható leadható a helyi gyűjtőudvarban.
Ezzel a tettével tiszteletben tartja mások idejét és
munkáját.

Už dlho vo mne zreje myšlienka, že sa musím vyjadriť k tejto téme. Som naštvaný a cítim sa bezmocne v prípade cigánskeho odpadu. Čo všetko si „poniektorí” dovoľujú! Ani o tom nemám chuť písať,
radšej by som sa chcel s vami podeliť o fotky, možno
spolu nájdeme riešenie.
Nahromadený odpad nie je hriechom len „poniektorých”, ale:
aj tých, ktorí zveria odvoz svojich smetí na „poniektorých” a v skutočnosti už aj importujeme smeti z Imeľa, z Andoviec, z Nových Zámkov, na čom sa
aktívne spolupodieľajú „poniektorí”. Tým aspoň spomínané obce a mesto majú menej odpadu.
Tých, ktorí dajú svoje pokazené domáce spotrebiče
„poniektorým”, ktorí ich opravia a potom s radosťou
používajú. (Pozrite si obrovské množstvo rozobratých chladničiek, televízorov – tieto sú už po oprave.)
Tých, ktorí preto, aby nemuseli zaplatiť za vykonanú prácu „poniektorými”, dajú im ako odplatu starú,
nepoužiteľnú chladničku, televízor, pračku, umývačku riadu, len abyy usporili
p
niekoľko eur. (V zozname
darov môžete pokračovať podľa vlastného uváženia...)
Tých, ktorí všetky nepoužiteľné zbytočnosti
darujú, lebo „poniektorým” môžu ešte na niečo
poslúžiť.
Tých, ktorí keď vyprázdňujú rodičovský
dom, na pomoc si zavolajú „poniektorých” a za
odplatu im dajú perinu,
vankúše, posteľnú bielizeň, koberce, šatstvo, nábytok a iné haraburdy
(v zozname môžete pokračovať podľa vlastného uváženia...), aspoň netreba za to platiť
a „poniektorí” ich rozhádžu po celej obci.
Tých, ktorí ich naďalej zásobujú „darčekmi”, ktoré „poniektorí” prijímajú s radosťou
– všetko pozbierajú, ba ich už aj sami pýtajú,
lebo poznajú všetky triky, ako využiť možnosti
a potom ich rozhádžu, kade chodia.
Vážený čitateľ, do ktorej skupiny patríte Vy?
Ak ste sa pri niektorom opise spoznali, prosím, zamyslite sa nad správnosťou Vášho konania.
Ak nepatríte ani do
jednej skupiny, tak Vám
patrí veľké ďakujem,
lebo ste si vedomí toho,
že všetok odpad, ktorý sa môže triediť a recyklovať, je možné odovzdať v miestnom zbernom dvore. Ak tak učiníte, rešpektujete čas a prácu iných.

(Kelemen Zoltán)

(Zoltán Kelemen)
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ŽŵĄĐĞǀŽĚĄƌŶĞƐŽƐĂŵŽŶĂƐĄǀĂĐşŵŝēĞƌƉĂĚůĂŵŝĂŶĄĚƌǎŽƵ

AKCIA 2017

ŽŵĄĐĞǀŽĚĄƌŶĞŵŽĚĞƌŶĞũŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͕ƵƌēĞŶĠŶĂǌĄƐŽďŽǀĂŶŝĞĚŽŵĄĐŶŽƐơ͕ǌĄŚƌĂĚ͕ǀǉƌŽďŶǉĐŚƉƌĞǀĄĚǌŽŬĂƉŽĚ͘sƐŽƌƟŵĞŶƚĞŶĄũĚĞƚĞƌƀǌŶĞǀǉŬŽŶŶŽƐƚŶĠŬĂƚĞŐſƌŝĞ;ƉƌŝĞƚŽŬ͕
ƚůĂŬͿĂŽďũĞŵǇŶĄĚƌǎşŽĚϮϰĚŽϭϬϬůŝƚƌŽǀ͘sǉďĞƌŬŽŶǌƵůƚƵũƚĞƐŽĚďŽƌŶǉŵƉĞƌƐŽŶĄůŽŵǀƉƌĞĚĂũŶŝ͘
ǌĂƉşŶĂĐşͬǀǇƉşŶĂĐşƚůĂŬǀŽĚĄƌŶĞ
;ƚůĂŬƐĂƉŽŚǇďƵũĞǀƵǀĞĚĞŶŽŵ
ƌŽǌƐĂŚƵͿ

dzWzWK@WKh/d,KZW>͗
şƐůŽǀƚǇƉĞǌŶĂŵĞŶĄŽďũĞŵŶĄĚƌǎĞǀůŝƚƌŽĐŚ͕sсǀĞƌƟŬĄůŶĂŶĄĚƌǎ͕,сŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶĂŶĄĚƌǎ

SETTE GARDEN 800
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϱϬůͬŵŝŶ
ŶĞƌĞǌŽǀǉƉůĄƓƛēĞƌƉĂĚůĂ

1,5/3 bar
EŝǎƓşƚůĂŬǀŽĚĄƌŶĞ

''Ϯϰs138
''Ϯϰ,144
''ϱϬ,187
''ϲϬ,198

ǀŚŽĚŶǉƉƌĞĐŚĂƚǇĂŵĂůĠ
ŽďũĞŬƚǇ͕ŶĂǌĂǀůĂǎŽǀĂŶŝĞ

PEDROLLO JCRm 1A
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϲϬůͬŵŝŶ
ŶĞƌĞǌŽǀǉƉůĄƓƛēĞƌƉĂĚůĂ

€
€
€
€

WZ Ϯϰ s           210 €
WZ Ϯϰ ,          220 €
WZ ϱϬ ,           264 €

EBARA AGA 075 M
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϱϬůͬŵŝŶ
ůŝĂƟŶĂ

2/3,5 bar
Stredný tlak vodárne
ǀŚŽĚŶǉƉƌĞŵĞŶƓŝĞ
ƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇĂĐŚĂƚǇ

'Ϯϰ,204
'ϯϱs219
' ϱϬ ,         251
'ϲϬ,263
'ϴϬ,292
'ϭϬϬ,325

EBARA JEX 120 M
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϳϬůͬŵŝŶ
ŶĞƌĞǌ

€
€
€
€
€
€

y Ϯϰ ,       271
y ϯϱ s       287
y ϱϬ ,       318
y ϲϬ ,       330
y ϴϬ ,       355
y ϭϬϬ ,     394

PEDROLLO JSWm 2A
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϳϬůͬŵŝŶ
ůŝĂƟŶĂ

3/4,5 bar
sǇƐŽŬǉƚůĂŬǀŽĚĄƌŶĞ
ǀŚŽĚŶǉƉƌĞƌŽĚŝŶŶĠĚŽŵǇ͕
ǀćēƓŝĞŽďũĞŬƚǇ͕
ǌĂǀůĂǎŽǀĂŶŝĞ

W: Ϯϰ ,         245
W: ϱϬ ,        292
W: ϲϬ ,        304
W: ϴϬ ,        337
W: ϭϬϬ ,      367

sƓĞƚŬǇƵǀĞĚĞŶĠǀŽĚĄƌŶĞƐƷ͗
ͲĐĞƌƟĮŬŽǀĂŶĠd^jWŝĞƓƛĂŶǇ
ͲǀǇƌŽďĞŶĠǀƐǇƐƚĠŵĞŬǀĂůŝƚǇ
/^KϵϬϬϭ
ͲǀǇďĂǀĞŶĠŬǀĂůŝƚŶǉŵŝŶĄĚƌǎĂŵŝ/>Dd
ƐǀǇŵĞŶŝƚĞűŶǉŵǀĂŬŽŵ
ǀǇƌŽďĞŶĠŚŽǌhdz>Eh
;ǀǇƓƓŝĂŬǀĂůŝƚĂͿ
SETTE JET 900
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϱϬůͬŵŝŶ
ůŝĂƟŶĂ

€
€
€
€
€
€

PEDROLLO JCRm 2A
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϳϬůͬŵŝŶ
ŶĞƌĞǌ

€
€
€
€
€

WE Ϯϰ ,      272
WE ϱϬ ,      324
WE ϲϬ ,      336
WE ϴϬ ,      372
WE ϭϬϬ ,    400

ŝůƵƐƚƌĂēŶĠĨŽƚŽ

': Ϯϰ ,        185
': ϯϱ s        195
': ϱϬ ,        233
': ϲϬ ,        245
': ϴϬ ,        273
': ϭϬϬ ,      298

€
€
€
€
€
€

ŝůƵƐƚƌĂēŶĠĨŽƚŽ

EBARA JEX 150 M
ŵĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬϳϰůͬŵŝŶ
ŶĞƌĞǌ

€
€
€
€
€

y Ϯϰ ,         356
y ϱϬ ,         402
y ϲϬ ,         415
y ϴϬ ,         439
y ϭϬϬ ,       466

ŝůƵƐƚƌĂēŶĠĨŽƚŽ

€
€
€
€
€

KDsKZE^><dZKE/<|DhdKDdKD^zWZ^^;EZͿ
^ĂŵŽŶĂƐĄǀĂĐŝĞēĞƌƉĂĚůĄƐĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵƌŝĂĚŝĂĐŽƵũĞĚŶŽƚŬŽƵ^zWZ^^ƉŽŶƷŬĂũƷŶĂũŵŽĚĞƌŶĞũƓŝĞƐǇƐƚĠŵǇƉƌĞǌĄƐŽďŽǀĂŶŝĞĚŽŵŽǀ͕ĐŚĄƚ͕ƌŽǌǀŽĚŽǀǀŽĚǇĂǌĂǀůĂǎŽǀĂŶŝĞ͘ŽĚĄǀĂũƷƐĂďĞǌŶĄĚƌǎĞ͕ĂůĞũĞŵŽǎŶĠũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƉƌŝƉŽũŝƛĂũŶĄĚƌǎƐǀĂŬŽŵ;ƓĞƚƌşēĞƌƉĂĚůŽͿ͘EĂũŵŽĚĞƌŶĞũƓŝĂŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂƵƚŽŵĂƚƵ^zWZ^^ƐůĞĚƵũĞƉƌŝĞƚŽŬǀŽĚǇ͕ƉŽĚűĂŬƚŽƌĠŚŽ
ǌĂƉşŶĂĂǀǇƉşŶĂēĞƌƉĂĚůŽ͘ĂƉşŶĂƉƌŝŵŝŶŝŵĄůŶŽŵƚůĂŬƵϮ͕ϮďĂƌ;ƚ͘ũ͘ƉŽƐƚĂēƵũĞĂũƉƌĞƉŽƐĐŚŽĚŽǀǉĚŽŵͿĂǀǇƉşŶĂĂǎƉƌŝƵŬŽŶēĞŶşƉƌŝĞƚŽŬƵǀŽĚǇ͕ƚĂŬǎĞŶĞĚŽĐŚĄĚǌĂŬƵŬŽůşƐĂŶŝƵ
ƚůĂŬƵŬƚŽƌǉƉŽǌŶĄŵĞƉƌŝŵĞĐŚĂŶŝĐŬŽŵƚůĂŬŽǀŽŵƐƉşŶĂēŝ;ƚ͘ũ͘ũĞƐƚĂďŝůŶǉƚůĂŬǀŽĚǇͿ^ĂŵŽǌƌĞũŵŽƐƛŽƵũĞŽĐŚƌĂŶĂƉƌŽƟĐŚŽĚƵŶĂƐƵĐŚŽ͕ŬƚŽƌĄƉƌŝƉŽƌƵĐŚĞŶĂƐĄǀĂŶŝĂēĞƌƉĂĚůŽ
ǀǇƉŶĞĂŶĞƐŬƀƌƐĂĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇŽƉĂŬŽǀĂŶĞƉŽŬƷƐŝŽďŶŽǀŝƛēĞƌƉĂŶŝĞ͘ŬƐĂŶĞƉŽĚĂƌşǀŽĚƵŶĂƐĂƛ͕ǌŽƐƚĂŶĞǀŽǀǇƉŶƵƚŽŵƐƚĂǀĞ͘
DŽĚĞůǇ^zϭŵĂũƷƌŝĂĚŝĂĐƵũĞĚŶŽƚŬƵ^zWZ^^͕ůĂĐŶĞũƓŝĞŵŽĚĞůǇ^zϱŵĂũƷũĞĚŶŽĚƵĐŚƓŝƵƌŝĂĚŝĂĐƵũĞĚŶŽƚŬƵdWZ^͘
dǇƉǀŽĚĄƌŶĞ

ĞƌƉĂĚůŽ

sǉŬŽŶŵŽƚŽƌĂ

DĂǆ͘ƚůĂŬ

DĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬ

ĐĞŶĂƐW,

ϱϱϬt

ϰ͕ϳďĂƌ

ϱϬůͬŵŝŶ

206 €

ϱ͕ϬďĂƌ

ϳϬůͬŵŝŶ

276 €

ϲ͕ϬďĂƌ

ϳϬůͬŵŝŶ

245 €

ϱ͕ϴďĂƌ

ϳϬůͬŵŝŶ

266 €

ϰ͕ϬďĂƌ

ϱϬůͬŵŝŶ

150 €

ϰ͕ϬďĂƌ

ϱϬůͬŵŝŶ

120 €

ϰ͕ϴďĂƌ

ϲϬůͬŵŝŶ

199 €

'^zϭ

ůŝĂƟŶĂ

y^zϭ

nerez

Z:yDϭϮϬ

ϴϴϬt

W:^zϭ

ůŝĂƟŶĂ

WZK>>K:^tŵϮ

ϭϭϬϬt

WE^zϭ

nerez

WZK>>K:ZŵϮ

ϭϭϬϬt

''^zϭ

nerez

^dd'ZEϴϬϬ

ϴϬϬt

''^zϱ

nerez

^dd'ZEϴϬϬнdWZ^

ϴϬϬt

WZ^zϱ

nerez

WZK>>K:ZŵϭнdWZ^

ϲϲϬt

Z'ϬϳϱD

TOP MULTI - TECH/2 AUTOMAT

/ůƵƐƚƌĂēŶĠĨŽƚŽŐƌĂĮĞ

296 €

ůĞŬƚƌŽŶŝĐŬǇŽǀůĄĚĂŶĠƉŽŶŽƌŶĠēĞƌƉĂĚůŽͲŶŝĞũĞƉŽƚƌĞďŶĄŶĄĚƌǎ͊
EĂũŵŽĚĞƌŶĞũƓŝĂŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂĂƵƚŽŵĂƟĐŬĞũǀŽĚĄƌŶĞƐƉŽŶŽƌŶǉŵēĞƌƉĂĚůŽŵďĞǌŶĄĚƌǎĞ͘sŚŽĚŶĠƉƌĞǌĂǀůĂǎŽǀĂŶŝĞ͕ǌĄƐŽďŽǀĂŶŝĞǀŽĚŽƵƉƌĞĐŚĂƚǇ͕ĚǀŽƌǇ͕ŵĞŶƓŝĞĚŽŵǇ͘ĞƌƉĂĚůŽǌĂƉşŶĂƉƌŝƚůĂŬƵϭ͕ϱďĂƌĂǀǇƉşŶĂƉŽƵŬŽŶēĞŶş
ŽĚďĞƌƵ ǀŽĚǇ ;ĨƵŶŬĐŝĂ ĂŬŽ ^zWZ^^Ϳ͘ DĄ ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶƷ ŽĐŚƌĂŶƵ ƉƌŽƟ ĐŚŽĚƵ ŶĂ ƐƵĐŚŽ͕ ƉƌŽƟ ǌĂďůŽŬŽǀĂŶŝƵ
ƌŽƚŽƌĂĂƉƌŽƟƉƌĞƛĂǎĞŶŝƵƉƌŝēĂƐƚŽŵƐƉƷƓƛĂŶş;ǀŝĂĐŶĂ͗ǁǁǁ͘ƉĞĚƌŽůůŽ͘ƐŬͿ͘:ĞǀŚŽĚŶĠŶĂēĞƌƉĂŶŝĞǌŬŽƉĂŶǉĐŚ
ƐƚƵĚŶş͕ƉŽƚŽŬŽǀ͕ŶĄĚƌǎş͘aƉŝēŬŽǀĄŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƵƚĞƐŶĞŶŝĂŚǇĚƌĂƵůŝŬǇ͗ĚǀĞƵƉĐŚĄǀŬǇǀŽůĞũŽǀĞũŬŽŵŽƌĞ͕ƌŽǌŽďĞƌĂƚĞűŶĄƐƉćƚŶĄŬůĂƉŬĂƵŵŽǎŸƵũƷĐĂũĞũũĞĚŶŽĚƵĐŚĠēŝƐƚĞŶŝĞ͘WƌşǀŽĚŶǉĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŬĄďĞůϭϬŵ͘

DĂǆ͘ǀǉƚůĂŬсϰϮŵ͕DĂǆ͘ƉƌŝĞƚŽŬсϴϬůͬŵŝŶǀǉŬŽŶϱϱϬt͕ϮϯϬs
ZW>sKZEE<hWh:ds|,ZEsaW/>/KsE|,WZ:E/,ZW/>͊
KĚďŽƌŶĞsĄŵƉŽƌĂĚŝĂ͕ƉŽŶƷŬŶƵƉƌşƐůƵƓĞŶƐƚǀŽŬŵŽŶƚĄǎŝ͘ĂŬƷƉĞŶĠǀǉƌŽďŬǇŵĂũƷǌĂďĞǌƉĞēĞŶǉŽĚďŽƌŶǉǌĄƌƵēŶǉĂũƉŽǌĄƌƵēŶǉƐĞƌǀŝƐ͘

ǁǁǁ͘ƉĞĚƌŽůůŽ͘ƐŬ
ǁǁǁ͘ĞďĂƌĂ͘ƐŬ

ĞŶǇƐƷƵǀĞĚĞŶĠƐW,
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ZEEWKEKZEZW>

ǀŚŽĚŶĠŝďĂƉƌĞŵŝĞƌŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶƷǀŽĚƵ;ďĂǌĠŶǇ͕ĚƌĞŶĄǎĞĂŽĚǀŽĚŸŽǀĂŶŝĞǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀͿ

WůĂƐƚŽǀĠ ƉŽŶŽƌŶĠ ēĞƌƉĂĚůĄ Ɛ ƉůĂǀĄŬŽŵĂŵĞĐŚĂŶŝĐŬŽƵƵƉĐŚĄǀŬŽƵƵƌēĞŶĠƉƌĞēĞƌƉĂŶŝĞǌďĂǌĠŶŽǀ͕ĚƌĞŶĄǎşĂ
ǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͘
EĞǀŚŽĚŶĠŶĂēĞƌƉĂŶŝĞƐĞƉƟŬŽǀ͊
sƓĞƚŬǇ ēĞƌƉĂĚůĄ ^ĞƩĞ Z/E ŵĂũƷ
ƌŽǀŶĂŬƷ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝƵ͕ ŝďĂ Z/E ϳϱϬ
^sŵĄŶĞƌĞǌŽǀǉƉůĄƓƛ͘

DRAIN
DRAIN
DRAIN
DRAIN

model

YŵĂǆ
;ůͬŵŝŶͿ

250
750
750 V
750 SV
,ŵĂǆ
;ŵͿ

WƌşŬŽŶ
;tͿ

42
55
58
86

€
€
€
€

ƉĞǀŶĠ
ēĂƐƟĐĞ

DRAIN 250

ϭϬϬ

ϳ

ϮϱϬ

DRAIN 750

ϮϮϬ

ϵ͕ϱ

ϳϱϬ

ϱŵŵ

DRAIN 750V

ϮϮϬ

ϴ

ϳϱϬ

ϯϱŵŵ

DRAIN 750SV

ϮϮϬ

ϴ

ϳϱϬ

ϯϱŵŵ

ϱŵŵ

KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͕ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂ
ƐĚůŚŽƵǎŝǀŽƚŶŽƐƛŽƵ͘/ĚĞĄůŶĞ
ƉƌĞŽĚēĞƌƉĄǀĂŶŝĞďĂǌĠŶŽǀ͕ĚƌĞŶĄǎŝĂǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͘

WůĂƐƚŽǀĠēĞƌƉĂĚůŽŶĂēĞƌƉĂŶŝĞēŝƐƚĞũ
ǀŽĚǇ͘sěĂŬĂǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũŚůĂĚŝŶĞ
2mmũĞŝĚĞĄůŶĞŶĂŽĚēĞƌƉĄǀĂŶŝĞ
ďĂǌĠŶŽǀĂǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉŝǀŶşĐ͘
,ŵĂǆсϵŵ͕YŵĂǆсϭϲϬůͬŵŝŶ͕
ϯϳϬt͕ϮϯϬs
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗Ϯŵŵ

OPTIMA MA

TOP FLOOR 2 s plavákom
TOP FLOOR 2 ďĞǌƉůĂǀĄŬƵ

155 €
139 €

147 €

,ŵĂǆсϳ͕ϲŵ͕YŵĂǆсϭϱϬůͬŵŝŶ͕
ϮϱϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϭϬŵŵ
DŽǎŶŽƐƛĚŽŬƷƉŝƛŶĄƐƚĂǀĞĐŬǀǇēĞƌƉĂŶŝƵĚŽϯŵŵǌŽƐƚĂƚŬŽǀĞũŚůĂĚŝŶǇ͘
sƉŽŶƵŬĞĂũǀǉŬŽŶŶĞũƓŝĞ^dϭĂǎ^dϰ͘

ĞƌƉĂĚůĄ Z Ă WZK>>K ŵĂũƷ ƓƉŝēŬŽǀƷ
ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝƵ͗ ŵĞĐŚĂŶŝĐŬĠ ƵƉĐŚĄǀŬǇ ĐŚƌĄŶĞŶĠ
ǀŽůĞũŽǀĞũŬŽŵŽƌĞ;ǌǀǉƓĞŶĄǎŝǀŽƚŶŽƐƛͿ
KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͕ĐĞůŽŶĞƌĞǌŽǀĄŬŽŶŬŽŶ
ƓƚƌƵŬĐŝĂƐĚůŚŽƵǎŝǀŽƚŶŽƐƛŽƵ͘/ĚĞĄůŶĞ
ĄůŶĞ
ƉƌĞŽĚēĞƌƉĄǀĂŶŝĞďĂǌĠŶŽǀ͕ĚƌĞŶĄǎşĂ
ǎşĂ
ǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͘

RXm 2

160 €

KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͕ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĂƐĚůŚŽƵ
ƐĚůŚŽƵ
ǎŝǀŽƚŶŽƐƛŽƵ͘/ĚĞĄůŶĞƉƌĞŽĚēĞƌƉĄǀĂŶŝĞ
ĄǀĂŶŝĞ
ďĂǌĠŶŽǀ͕ĚƌĞŶĄǎŝĂǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚ
ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͘

Dm 30-N

,ŵĂǆсϭϬŵ͕YŵĂǆсϮϮϬůͬŵŝŶ
ϯϳϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ͕
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϭϬŵŵ
ŽƐƚĂƚŬŽǀĄŚůĂĚŝŶĂ͗ϭϰŵŵ

304 €

,ŵĂǆсϮϲŵ͕YŵĂǆсϮϳϱůͬŵŝŶ
ϭϭϬϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϭϬŵŵ

sƉŽŶƵŬĞŶĄũĚĞƚĞĂũŵŽĚĞůǇ͗Zyϯ͕Zyϰ͕Zyϱ
ƉŽǌƌŝ͗ǁǁǁ͘ƉĞĚƌŽůůŽ͘ƐŬ

sǇƐŽŬǉǀǉƚůĂŬ ͲēĞƌƉĂŶŝĞŶĂǀćēƓŝĞǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƟ

<>KsWKEKZEZW>
ǀŚŽĚŶĠƉƌĞƐŝůŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶƷƐƉůĂƓŬŽǀƷǀŽĚƵǌŽǎƷŵƉĂƐĞƉƟŬŽǀ
<KWK@K,K^WZsEszZe<>KsZW>K͍
EŝĞŬĂǎĚĠēĞƌƉĂĚůŽŵŽǎŶŽŶĂǌǉǀĂƛŬĂůŽǀĠ͊WŽŶŽƌŶĠēĞƌƉĂĚůĄŶĂǌŶĞēŝƐƚĞŶƷǀŽĚƵ͕ƐĂƉŽĚűĂŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͕ǀǉŬŽŶƵĂŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠŚŽƉƌĞǀĞĚĞŶŝĂĚĂũƷƌŽǌĚĞůŝƛĚŽĚǀŽĐŚŬĂƚĞŐſƌŝş͗ĚƌĞŶĄǎŶĞ;ďĂǌĠŶŽǀĠͿēĞƌƉĂĚůĄĂkalovéēĞƌƉĂĚůĄ͘
>ĂĐŶĞũƓŝĞĚƌĞŶĄǎŶĞēĞƌƉĂĚůĄƐƷũĞĚŶŽĚƵĐŚƓĞũŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͕ŚƌŝĂĚĞűēĞƌƉĂĚůĂũĞƉƌĞǀĂǎŶĞƵƚĞƐŶĞŶǉŝďĂŐƵĨĞƌŽŵ;ŶŝĞŵĞĐŚĂŶŝĐŬŽƵƵƉĐŚĄǀŬŽƵͿ͘^ƷƵƌēĞŶĠŶĂēĞƌƉĂŶŝĞůĞŶ
ŵŝĞƌŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶĞũǀŽĚǇƐŶĞēŝƐƚŽƚĂŵŝϯͲϱŵŵ;ŽĚēĞƌƉĄǀĂŶŝĞǌĂƚŽƉĞŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀ͕ďĂǌĠŶŽǀĂƉŽĚ͘Ϳ͕ēŽŵƵǌŽĚƉŽǀĞĚĄĂũƉŽƵǎŝƟĞŵĞŶĞũŽĚŽůŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůŽǀ͕ƉƌĞǀĂǎŶĞ
ƉůĂƐƚŽǀ͘
<ǀĂůŝƚŶĠŬĂůŽǀĠēĞƌƉĂĚůĄŵĂũƷŽĚŽůŶĞũƓŝƵŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝƵ͕ũĞĚŶŽĚƵĐŚƷĂůĞďŽĚǀŽũŝƚƷŵĞĐŚĂŶŝĐŬƷƵƉĐŚĄǀŬƵĐŚƌĄŶĞŶƷǀŽůĞũŽǀĞũŬŽŵŽƌĞĂŶĞƌĞǌŽǀǉŚƌŝĂĚĞű͘^ƷƵƌēĞŶĠŶĂ
ēĞƌƉĂŶŝĞƐŝůŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶĞũǀŽĚǇƐŽďƐĂŚŽŵǀćēƓşĐŚƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ;ǎƵŵƉǇ͕ƐĞƉƟŬǇ͕ŚƵƐƚĠŬĂůǇͿ͘
WŽĚĐĞŶĞŶŝĞƚǉĐŚƚŽĨĂŬƚŽǀĂǀŽűďĂŶĞǀŚŽĚŶĠŚŽƚǇƉƵ͕ǀĞĚŝĞŬƵƌǉĐŚůĞŵƵŽƉŽƚƌĞďĞŶŝƵ͕ēŝƉŽƓŬŽĚĞŶŝƵǀǉƌŽďŬƵ͘EĞĚĄƐĂƉƌŝƚŽŵƐƉŽůŝĞŚĂƛŶĂĚǀŽũƌŽēŶƷǌĄƌƵŬƵ͕ŬƚŽƌĄƐĂǀ
ǌŵǇƐůĞƉůĂƚŶǉĐŚǌĄŬŽŶŽǀŶĞǀǌƛĂŚƵũĞŶĂŽƉŽƚƌĞďĞŶŝĞǀǉƌŽďŬƵĂŶĞƐƉƌĄǀŶĞƉŽƵǎşǀĂŶŝĞ͘
KŬƌĞŵůĂĐŶǉĐŚēĞƌƉĂĚŝĞů^dd͕ŵĂũƷǀƓĞƚŬǇƚƵƉŽŶƷŬĂŶĠǀǉƌŽďŬǇŶĂũŬǀĂůŝƚŶĞũƓŝĞƵƚĞƐŶĞŶŝĞŚƌŝĂĚĞűŽǀ͕ĂƚŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬĠƵƉĐŚĄǀŬǇǀŽůĞũŽǀĞũŬŽŵŽƌĞ͊

ēĞƐŬǉ
výrobok

CESSPIT J14P

KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͊

240 €

,ŵĂǆсϭϯŵ͕YŵĂǆсϯϬϬůͬŵŝŶ
ϭϭϱϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϮϬŵŵ͕

ƐƌĞǌĂĐşŵŶŽǎŽŵ

/ĚĞĄůŶĞƉƌĞǎƵŵƉǇ͊

CESSPIT J10P

199 €

,ŵĂǆсϵ͕ϱŵ͕YŵĂǆсϮϭϬůͬŵŝŶ
ϳϬϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ

TRITUS TRm 1.1

8€
628

,ŵĂǆсϮϯŵ͕YŵĂǆсϭϮϬůͬŵŝŶ͕
ϭϭϬϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
hŶŝŬĄƚŶĞŶĞƌĞǌŽǀĠƌĞǌĂĐŝĞǌĂƌŝĂĚĞŶŝĞ ŶĂ ǀƐƚƵƉĞ ēĞƌƉĂĚůĂ ƵŵŽǎŸƵũĞ
ƌŽǌƐĞŬĂƛĂŽĚēĞƌƉĂƛƚĞǆơůĞ͕ƉĂƉŝĞƌ
ĂŝŶǉŶĞǎŝĂĚƷĐŝŽďƐĂŚǎƵŵƉǇēŝƐĞƉƟŬƵ͕ŬƚŽƌǉŝŶĠēĞƌƉĂĚůĄŶĞǌǀůĄĚŶƵ͘

KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͊

KƐǀĞĚēĞŶĄŬǀĂůŝƚĂ͊

/ĚĞĄůŶĞƉƌĞǎƵŵƉǇ͊
hƌēĞŶĠŶĂēĞƌƉĂŶŝĞǌŶĂēŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶĞũŽĚƉĂĚŽǀĞũ
ǀŽĚǇ͕ŽĚēĞƌƉĂŶŝĞŬĂůŽǀǉĐŚũĄŵ͕
ƐĞƉƟŬŽǀ͕ǎƷŵƉ͕ēĞƌƉĂŶŝĞǌŶĄĚƌǎŝ͘

hƌēĞŶĠŶĂēĞƌƉĂŶŝĞǌŶĂēŶĞǌŶĞēŝƐƚĞŶĞũŽĚƉĂĚŽǀĞũǀŽĚǇ͕ŽĚēĞƌƉĂŶŝĞ
ŬĂůŽǀǉĐŚũĄŵ͕ƐĞƉƟŬŽǀ͕ǎƷŵƉ͕
ēĞƌƉĂŶŝĞǌŶĄĚƌǎş͘

RIGHT 100MA

VXm 10/35-N

268 €

252 €

,ŵĂǆсϭϬ͕ϱŵ͕YŵĂǆсϯϬϬůͬŵŝŶ
ϳϱϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϯϱŵŵ

,ŵĂǆсϭϭŵ͕YŵĂǆсϰϬϬůͬŵŝŶ
ϳϱϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚēĂƐơĐ͗ϰϬŵŵ

ĞůŽŶĞƌĞǌŽǀĠƉƌĞǀĞĚĞŶŝĞƐĚǀŽũŝƚŽƵ
ŵĞĐŚĂŶŝĐŬŽƵƵƉĐŚĄǀŬŽƵǀŽůĞũŽǀĞũ
ŬŽŵŽƌĞ͘

sƉŽŶƵŬĞƐƷĂũǀǉŬŽŶŶĞũƓŝĞŵŽĚĞůǇ͗
syŵϭϱͬϯϱ͕syŵϭϱͬϱϬ

BCm 15/50-N

355 €

,ŵĂǆсϭϱŵ͕YŵĂǆсϳϱϬůͬŵŝŶ͕
ϭϭϬϬt͕ϮϯϬs͕ƐƉůĂǀĄŬŽŵ
sĞűŬŽƐƛƉĞǀŶǉĐŚ
ēĂƐơĐ͗ϱϬŵŵ
EĞƌĞǌŽǀĠĚǀŽũŬĂŶĄůŽǀĠ
ŽďĞǎŶĠŬŽůŽ͘
ǀŽũŝƚĄŵĞĐŚĂŶŝĐŬĄƵƉĐŚĄǀŬĂ
ǀŽůĞũŽǀĞũŬŽŵŽƌĞ͘
sǇƐŽŬǉǀǉŬŽŶ͕ƐƷƵƌēĞŶĠƉƌĞǀćēƓŝĞŽďũĞŬƚǇĂƉĞŶǌŝſŶǇ

/ĚĞĄůŶĞƉƌĞǎƵŵƉǇ͊

WƌĞēĞƌƉĄǀĂēĞ^Z
od 359 €
EĂƉƌĞēĞƌƉĄǀĂŶŝĞƌƀǌŶǇĐŚ
ĚƌƵŚŽǀƐƉůĂƓŬŽǀĚŽŬĂŶĂůŝǌĄĐŝĞ͘͘
WŽĚűĂǀǉŬŽŶƵĂƚǇƉƵƉŽƵǎŝƚĠŚŽēĞƌƉĂĚůĂƐƷǀŚŽĚŶĠ
ƉƌĞŽĚƉĂĚǌŽƐƉƌĐŚǇ͕ƵŵǉǀĂĚůĂ͕ĚƌĞǌƵ͕ƉƌĄēŬǇĂůĞďŽĂũ
ƉƌĞŽĚƉĂĚǌt͘KďũĞŵǇǌďĞƌŶǉĐŚŶĄĚƌǎş͗
ϰϬ͕ϭϬϬ͕ϮϱϬĂϱϱϬůŝƚƌŽǀ͘
WŽĚƌŽďŶŽƐƟŶĂ͗ǁǁǁ͘ƉĞĚƌŽůůŽ͘ƐŬ

ĞŶǇƐƷƵǀĞĚĞŶĠƐW,

AJ TRADE, Turecká 1, Nesvady 946 51, SLOVAKIA
Tel.: +421 905 827 069 Email: info@ajtrade.sk Web: http://www.ajtrade.sk
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Társasági rovat –
Spoločenská rubrika
ÚJSZÜLÖTTEK –
VITAJTE MEDZI NAMI
Filip Miroslav Sedmák,
Lukáš Litavszký, Mário Lakatos

-~O-~OLXV
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GRKR9êVWDYD.DWL7yWKRYHMU1pPHWKRYHM
179SUHPLpUDVORYSURJUDPX
&\ULOD0HWRG0DWLFD.OXE0V
179SUHPLpUDPDćDUHSUt]DVORYSURJUDPX
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
=iMD]G-DVN\ĖD'ULQ\+UDGýHUYHQê.DPHĖ
3UHGDMYRYHĐNHMViOH
179UHSUt]DVORYDPDćSURJUDPX
=iMD]G6LyIRN
179SULDP\SUHQRV]R]DVDGQXWLD2=
179UHSUt]DPDćDVORYSURJUDPX
=iMD]G%XGDSHVW7URSLFDULXP=22

6LyIRN

'ULQ\

7URSLFDULXP

LJ7yWKQp1pPHWK.DWDOLQNLiOOtWiVD
179V]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
&\ULOpV0HWRG0DWLFDVORYHQVNiNOXE
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVRUD
9iViUDQDJ\WHUHPEHQ
.LUiQGXOiV'ULQ\EDUODQJ9|U|VNĘLYiU
9iViUDQDJ\WHUHPEHQ
179V]ORYiNpVPDJ\DUQ\HOYĦPĦVLVPpWOpVH
.LUiQGXOiV6LyIRN
179N|]YHWtWpVD]|QNRUPiQ\]DWOpVpUĘO
179PDJ\DUpVV]ORYiNQ\HOYĦPĦVLVPpWOpVH
.LUiQGXOiV%XGDSHVW7URSLFDULXP=22

WHO IDFHERRNKPNPNV
HPDLOKPNPNV#JPDLOFRP

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK –
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Ivan Dániel
Asztalos Ferenc
Dušan Šimonič
Csaba Mészáros

– Dobosi Victoria
– Farkas Mária,
– Rita Balková,
– Katarína Škotnárová



HALÁLOZÁS –
OPUSTILI NÁS
Ing. Gabriel Zachar (62), Héger János (49),
Anna Kiššová r. Vráblová (76),
Michal Barkoci (91), Németh Zsolt (44),
Simonics János (82), Jaroslav Pňaček (63),
Mária Ambrusová r. Rukelová (81),
Júlia Lakatosová (68),

ANNO...
Az angyalai volt primási nagybirtok Újvár felé
eső része homokos terület, amelyet parasztoknak adtak bérbe. A homokon a szem gyengén
tengődött, sokszor kiégett, s ennek okán nagyon nehezen talált bérlőket a nagybirtok, annak ellenére, hogy az évi árenda 25-30 kiló búza
volt csupán. Még úgy is megesett, hogy egy bérlet egy esztendőben háromszor-négyszer cserélt
gazdát. Így határozták el, hogy ezt a határrészt
eladják. A szemfüles újvári ügyvédek, mérnökök stb. vették elsőnek a dolog hírét, a terület
nagy részét potom áron megvásárolták, 600-700
koronáért holdját. Kitűnően terem ezen a földön a dinnye, ugorka, barack és a szőlő. S ahol
néhány éve szemmel tengődött a naszvadi és
angyalai paraszt, ott most gyümölcsösök villákkal ékített kertek hosszú sora díszeleg. A példának roppant hatása volt: mindenki gyümölcsöst létesített, akinek volt erre megfelelő tőkéje. A parasztságnak volt a legkevesebb, tehát ő követhette az ezúttal üzemi igénnyel kezdett gyümölcstermelést a legkisebb mértékben.
600-700 koronája még neki is lett volna egy-két
hold földre, de itt a mozgékonyabb és szemfüles elemek előzték meg. Ökölbeszorított kézzel
jár a naszvadi Tiborc a dróttal és szeggel szegett
kertek alján.
(részlet Jócsik Lajos 1937-ben megjelent
Érsekújvár című szociológiai értekezéséből)
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